
MEMO	  
	  
Sissejuhatus:	  	  
Idee	  ümarlaua	  kokkukutsumiseks	  tekkis	  eraldiseisvalt	  nii	  Inimõiguste	  
Keskusele	  kui	  ka	  Inimõiguste	  Instituudil.	  Eesmärk	  on	  üks	  -‐-‐	  et	  Eestis	  
inimõiguste	  valdkonnas	  tegutsevad	  organisatsioonid	  teeksid	  rohkem	  
koostööd.	  
	  
Esimese	  ümarlaua	  päevakord:	  
•	  15.00	  -‐	  15.15	  ümarlaua	  eesmärkide	  tutvustamine	  
•	  15.15	  -‐	  16.00	  osalevate	  organisatsioonide	  tutvustus	  	  	  	  	  
•	  16.00	  -‐	  16.30	  arutelu	  koostöö	  arendamise	  teemal	  
	  	  	  	  	  	  	  •	  informatsiooni	  jagamise	  e-‐listi	  koostamine	  
	  	  	  	  	  	  	  •	  koolituste	  alase	  info	  levitamise	  põhimõtted	  
	  	  	  	  	  	  	  •	  välismaistes	  võrgustikes	  osalemise	  koordineerimine	  ja	  sealt	  tuleva	  
info	  edastamine	  
	  	  	  	  	  	  	  •	  info	  praktikakohtade	  kohta	  
	  	  	  	  	  	  	  •	  nõustamispõhimõtted	  ja	  ühise	  statistika	  kogumine	  
	  	  	  	  	  	  	  •	  inimõiguste	  alane	  aruandlus,	  seire-‐	  ja	  monitooringutegevus	  
	  	  	  	  	  	  	  •	  koostöö	  huvikaitse	  teemadel	  
LISAKS:	  järgmine	  ümarlaud	  ja	  keda	  kutsuda!	  Kellegi	  teise	  ruumides!	  	  
•	  16.30	  -‐	  16.45	  kohvipaus	  
•	  16.45	  -‐	  18.00	  arutelu	  jätkub	  
	  
Organisatsioonide	  tutvustused	  
Kristel	  Sits	  -‐	  GENDY.	  Esindab	  soovähemusi,	  kuhu	  kuuluvad	  mitte	  ainult	  
transseksuaalid	  ja	  transvestiidid:	  “Spekter	  mehe	  ja	  naise	  vahel	  on	  
oluliselt	  laiem”.	  Gendy	  registreeriti	  2011	  oktoober,	  praegu	  tegeletakse	  
vajaduse	  kaardistamisega.	  Eesmärgid	  -‐-‐	  teadvustada	  antud	  valdkonda	  nii	  
hariduses	  kui	  ka	  meedias.	  Tegelevad	  ka	  nõustamisega.	  Rahvusvahelised	  
sidemed	  juba	  ammu	  enne	  seda,	  kui	  org	  ametlikult	  registreeriti.	  17	  juunil	  
2011	  võttis	  ÜRO	  vastu	  otsuse,	  et	  soo	  identiteedi	  järgi	  diskrimineerima	  on	  
samuti	  inimõiguste	  rikkumine.	  
	  
Helen	  Talalev	  -‐	  Eesti	  Gei	  Noored.	  Tallinnas	  avati	  2011	  infokeskus,	  mille	  
eesmärk	  on	  gei-‐kogukonnale	  pakkuda	  tuge,	  nõustamist	  ja	  võimalus	  
kokku	  saada.	  Teine	  tegevussuund	  on	  teavitus	  ja	  koolitus,	  sihtgrupiks	  
noortekeskused,	  õpetajad	  ja	  noorsootöötajad.	  Oluline	  oleks,	  et	  kõik	  
ümarlaua	  organisatsioonid	  aitaksid	  kaasa	  partnerlusseaduse	  
tekkimisele.	  	  Eesmärk	  on	  olla	  selleks	  kohaks,	  kuhu	  saab	  pöörduda.	  EGN	  



on	  kõige	  avatum	  valdkonnas	  tegutsev	  organisatsioon.	  Lisaks	  olulised	  just	  
need	  koolitused.	  Kavas	  panna	  tööle	  ka	  lastevanemate	  tugigrupp.	  
	  
Reet	  Laja	  -‐-‐	  ENUT.	  Seistakse	  soolise	  võrdõiguslikkuse	  eest,	  see	  on	  
kokkuleppeliselt	  alati	  inimõigus.	  Eestis	  on	  200	  naisorganisatsiooni,	  20	  
meesorganisatsiooni,	  aga	  konkreetselt	  soovõrduslikkusega	  tegelevaid	  
eriti	  ei	  tegele.	  ENUT	  teeb	  koolitusi,	  konverentse	  ja	  rakendusuuringuid.	  
Teevad	  strateegilistele	  dokumentidele	  (seadused	  jms)	  analüüsi	  soo	  
aspektist.	  Annavad	  välja	  iga-‐aastast	  akadeemilist	  ajakirja	  ARIADNE	  
LÕNG.	  Analüüsivad	  seda,	  kuidas	  teha	  KOV	  seadused	  sooteadlikuks	  -‐-‐	  ehk	  
kui	  palju	  saavad	  raha	  mehed/naised,	  poisid/tüdrukud.	  
	  
Mart	  Nutt	  –	  Inimõiguste	  Instituut	  (vt	  lisatud	  pdf).	  	  Inimõiguste	  
konverentsil	  võiks	  teha	  koostööd.	  Jätkame	  koolitusi,	  soovime	  arendada	  
akadeemilisi	  analüüse.	  Nõustamise	  valdkonnad	  oleks	  tark	  ära	  jagada.	  
Lisaks,	  vajadusel	  pakume	  teistele	  organisatsioonidele	  võimalust	  
kasutada	  meie	  ruume	  Jõhvis.	  Pakume	  ka	  tudengitele	  võimalusi	  teha	  
konkreetses	  uurimisvaldkonnas	  võimalust	  teha	  koostööd.	  
Jõustruktuuride,	  ministeeriumite	  jne	  konsulteerimine.	  Oluliseks	  
inimõiguste	  ja	  julgeoleku	  teema	  -‐-‐	  inimese	  julgeolek	  on	  inimõigus;	  
samuti	  kui	  riigi	  julgeolek	  on	  ohus,	  hakkavad	  ka	  inimõigused	  kannatama.	  
	  
Jaak	  Prozes	  -‐-‐	  Fenno-‐Ugria	  Asutus	  asutati	  1927,	  taasasustati	  1991.	  
Põhivaldkond	  on	  peamiselt	  Venemaal	  elavate	  hõimurahvastega	  koostöö	  
arendamine.	  Korraldavad	  kultuuriüritusi	  (N:	  hõimuõhtud),	  
haridusteemad	  (anda	  võimalus	  hõimurahvastel	  õppida	  Eestis,	  praegu	  
õpib	  50-‐60	  noort),	  hõimurahvaste	  toetamine	  näiteks	  raamatute	  
väljaandmine	  nende	  keeltes.	  Samuti	  on	  oluline	  teavitada	  hõimurahvaste	  
olukorrast	  maailmas,	  siit	  ka	  inimõiguste	  teema.	  Siin	  siis	  põlisrahvaste-‐,	  
vähemusrahvaste-‐	  ja	  keeleõigused,	  sõnavabadus	  jne.	  	  Konsulteerime	  
VMi,	  KULi	  jne.	  Katuseorganisatsiooni	  liikmesorganisatsioone	  on	  50,	  sh	  ka	  
ministeeriumid,	  ülikoolid	  jne.	  Esindavad	  Eestit	  Finno-‐Ugria	  
maailmakongressil.	  Tegelevad	  ka	  võro,	  setu	  jt	  keeltega.	  	  
	  
Kari	  Käsper	  –	  Inimõiguste	  Keskus	  (vt	  lisatud	  pdf).	  Alates	  2010	  tegutseb	  
sihtasutusena.	  Tänaseks	  on	  keskendunud	  kahele	  põhilisele	  valdkonnale	  -‐
-‐	  1.	  võrdle	  kohtlemine	  ja	  mittediskrimineerimine	  (nõustamine	  igal	  
kolmapäeval;	  koolitused;	  uurimused;	  plaanis	  seda	  laiendada).	  Eesmärk	  
kunagi	  jõuda	  ka	  kohtuabini.	  2.	  pagulased.	  Õiguskliinik,	  kus	  TTÜ	  
õigustudengid	  koos	  advokaatidega	  nõustavad	  varjupaigataotlejaid.	  5	  kuu	  



jooksul	  on	  käidud	  ka	  kohtus,	  on	  hästi	  toimima	  läinud.	  Said	  selleks	  
rahastust	  Euroopa	  Pagulasfondist.	  Kavas	  suurendada	  teavitustegevust.	  
Korraldavad	  pagulastega	  tegutsevate	  organisatsioonide	  
ümarlauda.	  	  Anname	  välja	  ka	  inimõiguste	  aastaraamatu,	  mille	  osas	  
võiksime	  teha	  koostööd.	  Koostöös	  IBSuga	  annavad	  FRAle	  aruandeid	  Eesti	  
kohta	  nii	  sotsioloogilist	  kui	  ka	  õiguslikku.	  
	  
Timur	  Seifullen	  -‐-‐	  Eestimaa	  Rahvuste	  Ühendus.	  “Soovime	  inimõiguste	  
teemat	  täpsemalt	  tutvustada	  peamiselt	  ida	  suunal	  ja	  aidata	  sealseid	  
rahvusvähemusi	  seletades	  neile,	  et	  millised	  on	  nende	  õigused.	  Need	  
seltsid,	  kes	  on	  meie	  liikmeteks,	  vajavad	  sellist	  harimist	  oluliselt	  rohkem,	  
sest	  vaid	  siis	  suudavad	  nad	  endis	  kanda	  sellist	  sisemist	  sädet,	  mis	  hoiaks	  
neid	  elus	  ja	  innustaks	  neid	  suuremate	  vabaduste	  poole	  pürgimiste	  teede	  
suunas.	  Eestis	  suureks	  probleem,	  et	  vene	  keelne	  haridussüsteem	  järgib	  
vene	  (ehk	  imperialistliku)	  hariduse	  ideed	  ning	  seal	  haridust	  andvatel	  
inimestel	  puudub	  arusaam	  rahvusvähemuste	  õigustest	  jne.”	  
	  
Alar	  Tamm-‐-‐	  Lastekaitse	  Liit	  (asustatud	  1919).	  Esindame	  17%	  inimestest	  
ehk	  lapsi.	  Suuresti	  seotud	  hariduslike	  küsimustega.	  Põhiline	  suund	  ei	  ole	  
ainult	  täiskasvanute	  harimine,	  vaid	  ka	  lapsed	  ise	  kui	  õiguste	  kandjad.	  
Anname	  välja	  2x	  aastas	  ajakirja	  (Märka	  Last),	  mis	  tutvustab	  laste	  õigusi	  
ja	  suunatud	  on	  spetsialistidele	  kui	  ka	  teadlikele	  vanematele,	  KOVid,	  
koolid	  jne.	  Nõustamisega	  tegeleme,	  põhiline	  küsimus	  on	  eeskoste	  ja	  
hooldamine	  (ehk	  seotud	  lahutusega).	  Nõustamine	  peamiselt	  praktilistes	  
lahendustes.	  LKL	  on	  kolme	  suure	  rahvusvahelise	  katuseorganisatsiooni	  
liige.	  Lasteõiguste	  aktuaalsed	  küsimused	  -‐-‐	  laste	  kohtlemine	  (ka	  kohtus,	  
kannatanud	  jne),	  vägivald/kiusamine.	  Nõustamise	  juures	  ei	  ole	  
küsimused	  niipalju	  inimõiguste	  riives,	  vaid	  konkreetses/praktilises	  
küsimuses.	  //	  Viimane	  võit	  oli	  laste	  ombudsman.	  	  
	  
Arutelu,	  otsused	  ja	  edasine	  tegevus:	  
-‐	  teeme	  e-‐posti	  listi	  (Esialgu	  saadame	  kirju	  e-‐posti	  aadressidele,	  kuid	  Kari	  
lubas	  luua	  ka	  vastavasisulise	  e-‐kirjade	  listi)	  
-‐	  saadame	  listi	  tulevad	  koolitused.	  Helen	  ütles,	  et	  vaja	  oleks	  huvikaitse	  
koolitust.	  Alar	  tutvustas	  kahte	  tulevat	  koolitust.	  Silver	  lubas	  saata	  kutse	  
vene	  üritusele.	  	  
-‐	  nõustamine.	  Silver	  lubas	  edastada	  listi	  nõustamise	  vormi,	  mille	  osas	  
toimuks	  e-‐listi	  vahendusel	  arutelu.	  26.	  veebruaril	  on	  esialgse	  drafti	  
valmimise	  tähtaeg.	  	  
-‐	  inimõigused	  meedias.	  Ehk	  kuidas	  meedia	  inimõigusi	  kajastab,	  aga	  



kuidas	  meediakeel	  ka	  inimõigusi	  rikub.	  Alar	  ja	  Kari	  lubasid	  asja	  kohta	  info	  
listi	  saata.	  
-‐	  inimõiguste	  huvikaitse	  seminar.	  Reet	  saadab	  listi	  idee	  kirjelduse	  
-‐	  järgmine	  koosolek	  toimub	  Eesti	  Gei	  Noorte	  juures	  mai	  kuus.	  
	  
	  


